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O Vereador Marcelo Schroer, MDB, saudou a todos e disse que hoje queria não fazer 
uma crítica, mas sugerir alguma coisa. Comentou que sempre dizem que precisam falar 
quando as coisas são feitas corretamente, elogiar o que é feito, mas também precisa 
colocar algumas questões, principalmente quando fazem remendos nas calçadas. Explicou 
que esses remendos ficam tortos, não ficam alinhados, é uma coisa feia e como o serviço 
está sendo feito, acredita que fazer ele corretamente não vai mudar nada. Falou também 
sobre uma placa que foi colocada em frente a Casamare, na esquina da General Osório 
com a Parobé, na qual a indicação da Rua General Osório está para o lado de dentro da 
estrada, o que não existe em lugar nenhum. Explicou que a placa foi colocada e ao invés 
de se feito um furo, o poste ficou para cima e colocaram concreto para cima, deixando 
uma visão totalmente feia. Afirmou que, antes que alguém fale que é culpa dos 
funcionários, não é culpa dos funcionários, pois quem faz esse trabalho é vinculado a uma 
Secretaria e isso precisa ser fiscalizado e dito como fazer, sendo que não é culpa do 
funcionário. Acredita que precisa ter o responsável que faça o acompanhamento e não 
deixe que isso aconteça. Após, disse ter outra coisa que gostaria de sugerir, informando 
ter uma escada na frente da casa do Artesão, na rua da creche, que é usada por muitas 
pessoas que trabalham na parte alta ou na parte baixa e fazem seu deslocamento, para 
não precisar fazer toda essa volta. Explicou que ali em volta está crescendo capim 
novamente, então seria importante deixar limpo e organizado, pois tem mães que levam 
seus filhos para creche e usam essa escada. Salientou que poderiam fazer uma 
manutenção, uma pintura e comentou também que, já que essa escada fica em frente à 
Casa do Artesão, mesmo sabendo ser área da ferrovia, mas acha que não diriam nada se 
deixassem aquilo enfeitado, poderiam colocar algumas flores em volta, algo que dê outra 
visão, pois o pessoal vai à Casa do Artesão e enxerga aquela escada. Disse que seria 
importante poder dar outro visual e não está dizendo que isso é só para os turistas, 
acredita ser uma autoestima para a própria população. Acredita que os colinenses 
merecem essa organização, merecem um lugar bonito, um lugar em que façam as coisas 
direito, que tenham uma visão bonita, que não fique tudo torto. Pediu para não levarem 
como crítica, mas como sugestão, para podermos ter um pouco de autoestima própria, 
pois as pessoas daqui também merecem no dia a dia enxergar isso. Comentou que quem 
quer que seja, um turista ou quem for, sentar na Casamare e dar de cara com aquela 
placa indicativa com aquele poste para cima da calçada, é feio. Disse ter fotos caso 
alguém queira olhar, mas, enfim, acredita que isso poderia ser feito. 


